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 مرض البٌاض الزغبً 

Downy mildew of Grapes 

 االعراض :

شاحبة غٌر منتظمة الشكل على السطح العلوي صفراء ٌظهر المرض على هٌئة بقع صغٌرة 

ابٌض ٌتحول الى اللون الرمادي البقع على السطح السفلً نمو زغبً  هذهوٌقابل  لألوراق

تظهر اعراض االصابة على االغصان  كماالداكن وتموت االوراق وتسقط عند شدة االصابة ,

ر المختلفة تعفن , وقد تصاب الثمار فً االطواالصغٌرة الخضراء وكذلك االزهار التً تذبل وت

   فٌتكون على العنقود نمو زغبً وتصبح الثمار داكنة اللون وجافة وصغٌرة.

 المسبب المرضً :

من الفطرٌات البٌضٌة التً  وهو    viticola  lasmoparaP  ٌتسبب المرض عن الفطر   

مسافات البٌنٌة لخالٌا العائل ٌرسل ممصات كروٌة الغٌر مقسمة وتمتد فً  تكون هاٌفات

رقٌقة الجدران الى الخالٌا وفً الجو الرطب ٌرسل حوامل اكٌاس اسبورانجٌة كثٌرة من ثغور 

من  وخالل العدٌسات للثمار وٌعطً الحامل االسبورانجً السطح السفلً لألوراق والسٌقان 

زواٌا قائمة على كل جانبٌه وكل فرع اولً ٌتفرع بدوره الى فرعٌن أفرع أولٌة على  4-6

على طرفه النهائً  واحٌانا ثالثة افرع ثانوٌة على زواٌا قائمة اٌضاً ٌحمل كل فرع ثانوي

كٌس االسبورانجً بإعطاء سبورات هدبٌة لٌمونً الشكل , وعادة ٌنبت ال كٌس اسبورانجً

تخرج من الكٌس وتسبح لعدة دقائق ثم تتحوصل وتنتج انبوبة انبات وتخترق العائل كما ٌنتج 

والناتجة عن التكاثر  Oosporesالفطر نوعاً اخرمن السبورات تعرف بالسبورات البٌضٌة 

سبورات الهدبٌة الجنسً تنبت لتكون االكٌاس اسبورانجٌة وبدورها تنبت لتعطً ال

Zoospores. 
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 دورة المرض :

ٌقضً الفطر فترة الشتاء على هٌئة سبورات بٌضٌة فً االنسجة المٌتة من االوراق  

واالغصان والثمار كما ٌمكن ان ٌقضً الشتاء كامناً فً االغصان المصابة غٌر المٌتة على 

ة بعد تحللها وتنبت فً خالل هٌئة مٌسٌلٌوم ,تنطلق السبورات البٌضٌة من االنسجة المٌت

فترات المطر فً الربٌع على التربة وتعطً كٌساً اسبورانجٌاً وسبورات سابحة تحمل بالرٌاح 

المحملة بالرطوبة الى اوراق الشجٌرات القرٌبة من سطح التربة حٌث تصٌبها عن طرٌق 

كروٌة بداخل وٌنتشر المٌسٌلٌوم بٌن الخالٌا وٌرسل ممصات  لألوراقثغور السطح السفلً 

وبٌن االنسجة فٌكون وسادة هٌفٌه تنطلق منها الحوامل االسبورانجٌة خالل الثغور  الخالٌا

ألمطار الى النباتات اٌتكون علٌها عدد كبٌر من االكٌاس االسبورانجٌة  التً تحمل بالرٌاح و

صابة من السلٌمة وهذه تنبت لتكون اعداد كبٌرة من السبورات السابحة والتً تنبت لتعٌد اال

ٌوماً وٌتوقف عدد االجٌال على  88-5ل من السبورات السابحة كل جٌجدٌد وعادة ٌتكون 

كل مرة وقابلٌة  درجة الحرارة وعدد مرات المطر وفترة بقاء االنسجة الخضراء مبللة فً

 اصناف العنب للعدوي .

 المقاومة :

الحرث العمٌق وذلك التخلص من بقاٌا النباتات المصابة وحرقها او دفنها عن طرٌق  .8

 للتخلص من السبورات البٌضٌة التً تسبب االصابة االولٌة فً الموسم المقبل .

تقلٌم االفرع القرٌبة من التربة واتالفها حٌث ٌساعد ذلك على سهولة التهوٌة وسرعة  .2

جفاف االوراق كما ٌقلل اٌضاً من فرص انبات السبورات السابحة المتساقطة على 

 .وحدوث االصابة فً الربٌع الجدٌدة  اتالنمو

وط أو بمخل غالون ماء ,/غم 85بتركٌز  55او كابتان  45-رش الشجٌرات بداٌثٌن م .3

 أٌام او أسبوعٌن .85%وٌبدأ الرش قبل االزهار وٌستمر كل 8بوردو 

 تربٌة اصناف مقاومة . .4
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 مرض البٌاض الدقٌقً 

Powdery Mildew of Grapes 

 االعراض:

تبدأ االعراض بظهور بقع بٌضاء على جمٌع النموات الخضرٌة وبصورة واضحة على  

السطح العلوي لألوراق تتحول الى مسحوق طحٌنً ابٌض تتسع البقع لتشمل جمٌع سطح 

بمسحوق ابٌض وقد تلتف الورقة قلٌالً الى اعلى فً  عفرةالورقة وبذلك تظهر الورقة وكأنها م

االصابات الشدٌدة اثناء الجو الجاف الحار وكلما تقدمت االصابة ٌتغٌر لون البقع الى البنً 

وألتعقد ثماراً واذا اصٌبت الثمار العناقٌد الزهرٌة تذبل وتتساقط  فً واذا ظهرت االصابة

تشوه شكلها وتتشقق الثمرة نتٌجة لتأخٌر النمو فً تكون علٌها بقع فلٌنٌة وتٌحدٌثة العقد ف

 االجزاء السلٌمة .

 المسبب المرضً :

والطور وهو من الفطرٌات االسكٌة    necator  Unicinulaٌتسبب المرض عن الفطر  

ٌكون الفطر مٌسٌلٌوم مقسم ٌعٌش طول حٌاته على   tuckeri  Oidiumالناقص له هو 

بشرة العائل وٌكون المٌسٌلٌوم حوامل كونٌدٌة قصٌرة وعدٌدة ٌحمل كل منها على قمته 

والتً تعطً المظهر الطحٌنً االبٌض  الشكل الكونٌدٌا العدٌمة اللون البٌضاوٌةمن سلسلة 

ن الفطر على االوراق والسٌقان ثمار لنباتٌة المصابة وفً نهاٌة الموسم ٌكوالسطح االجزاء 

اسكٌة مقفلة ذات زوائد طوٌلة منحنٌة الطرف مخلبٌة تمٌز الثمار االسكٌة لهذا الجنس وٌوجد 

سبورات اسكٌة وحٌدة  6-4اكٌاس اسكٌة كل منها ٌحتوي على 8-4من بداخل الثمرة االسكٌة 

 الخلٌة عدٌمة اللون بٌضاوٌة .

 دورة المرض:

الشتاء على هٌئة مٌسٌلٌوم نشط او كامن او كونٌدٌا وذلك فً الحدائق  ٌقضً الفطر فترة 

المنزلٌة على بعض االغصان الطرٌة خاصة فً الشتاء المعتدل او ٌقضً فترة الشتاء على 

هٌئة ثمار اسكٌة تتجمع فً شقوق االغصان المصابة ومع حلول الربٌع ٌنشط المٌسٌلٌوم 

لق السبورات االسكٌة نتٌجة انتفاخ وانفجار الثمار وٌنتج كونٌدٌا تصٌب البراعم كما تنط

االسكٌة وتسقط على االوراق والنموات الجدٌدة لشجٌرات العنب لتحدث االصابة االولٌة ٌالئم 

 %.85-75نسبٌة بٌن  ْم  ورطوبة 32-24درجه حرارة من ة بالمرض باالصا

 المقاومة :

ها لبعضها مما ٌساعد على وتضلٌلٌرات لتقلٌل تكاثف االوراق التقلٌم الجٌد للشج .8

 التهوٌة الجٌدة وتقلٌل فرص االصابة .

 /غم85بتركٌز  45-رش الشجٌرات بعد ظهور االوراق الجدٌدة بمركب داٌثٌن م  .2

 غالون ماء ثم ٌكرر الرش كل اسبوعٌن .  /مل 2او كاراثٌن بتركٌز  ماء غالون
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 Black Rot of Grapesنب االسود ـمرض عفن الع

 وٌة خاصة فً المناخ الدافا الرطب . سنرة التً تسبب خسابر ٌٌعد من االمراض الخط

 : االعراض

ٌهاجم المرض كل من النموات الحدٌثة من اوراق واغصان وثمار وٌظهر فً الربٌع على شكل  

فتها سوداء وبنٌة فً بقع بنٌة على سطحً االوراق مستدٌرة حمراء وعندما تتسع تصبح حا

المنتصف , ٌظهر قرب الحافة فقط اجسام دقٌقة سوداء دابرٌة وهً عبارة عن االجسام الثمرٌة 

للمسبب وتظهر واضحة فً الجو الرطب وتظهر االصابة على االغصان الحدٌثة بشكل بقع 

محاطة بحافة ارجوانٌة او سوداء غابرة متطاولة , اما اصابة الثمار فٌظهر علٌها بقع مستدٌرة و

بنٌة ومع تقدم االصابة ولٌن االنسجة اسفلها ٌنخفض وسط البقعة وتظهر فٌها االجسام الثمرٌة 

 ما تكون مجعدة واشبهالسوداء قرب المنتصف وٌحدث انكماش سرٌع فً انسجة الثمرة تجعلها 

عالقة  السوداء المتعفنة وهذا ما ٌعبر عنه حقٌقة اسم المرض وقد تبقى المومٌاء بالمومٌاء

سقط على التربة واذا عمل قطاع عرضً فً ثمرة مومٌاء ٌشاهد تباألفرع طوال فترة الشتاء او 

 على حوافها االجسام البكنٌدٌة .

 : المسبب المرضً

ٌتبع الفطرٌات االسكٌة التً تكون  bidwellii    Guignardia ٌتسبب المرض عن الفطر  

وٌوجد بداخل كل ثمرة  peritheciaثمار اسكٌة دورقٌه الشكل فً االوراق والثمار المصابة  

اسكٌة ثمانٌة اكٌاس اسكٌة صولجانٌه الشكل وبداخل كل كٌس سبورات اسكٌة عدٌمة اللون 

سمٌن غٌر متساوٌٌن كما الخلٌة فً بادئ االمر ثم ٌظهر بها حاجز عرضً ٌقسمها الى ق حٌدةو

و فٌه ٌكون اجسام بكنٌدٌة  uvicola   phoma ٌكون الفطر طورا ال جنسٌا ٌعرف باسم 

دورقٌة الشكل اٌضا وفٌه تحمل السبورات البكنٌدٌة على حوامل قصٌرة وتخرج كتلة الجراثٌم 

 خلٌة . صغٌرة عدٌمة اللون وحدٌة ال بكنٌدٌةاسطوانً وسبورات  محالقمن الفوهة على شكل 

 :  دورة المرض

ٌقضً الفطر فترة الشتاء على هٌبة ثمار اسكٌة غٌر ناضجة على اوراق العنب المتساقطة على 

المتساقطة على التربة )المومٌاء ( حٌث تعمل عملٌة  باألغصانالتربة وكذلك على الثمار العالقة 

التقلٌم على سقوط كثٌر من ثمار المومٌاء على سطح التربة ومع حلول الربٌع ٌنشط الفطر 

ف علٌها الفطر وٌوافق شعلى هٌبة ثمار اسكٌة , اما المومٌاء المدفونة فً التربة فال ٌتك تكشفو

تعمل على انتشار السبورات االسكٌة فسقوط االمطار  تكشف الثمار االسكٌة امطار الربٌع التً

السابدة فً الربٌع ٌساعدان على انتفاخ واستطالة  م   52مع درجة الحرارة المناسبة حوالً 

االكٌاس بسرعة داخل الثمرة االسكٌة الى ما ٌقارب ضعفً طولها ثم ٌندفع الكٌس تلو االخر 

موسم الربٌع والصٌف حٌث تحمل بتٌارات بقوة الى الخارج و تستمر عملٌة الخروج طوال 

الهواء الى االجزاء النباتٌة لشجٌرات العنب مسببة االصابة حٌث ٌنبت االسبور االسكً 

وتخترق انبوبة االنبات بشرة االوراق الحدٌثة اختراقا مباشرا خالل طبقة الكٌوتكل وٌمتد 
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بٌن الخالٌا وفً داخلها مسببا قتل الخالٌا كما ٌحدث قتل الخالٌا قبل وصول هٌفات  المٌسلٌوم

الفطر الٌها مما ٌدل على افراز الفطر لنواتج سامة وٌنتج عن نمو الفطر بداخل االنسجة تكوٌن 

على سطح االوراق والثمار حٌث تساعد االمطار على خروج وانتشار اعداد كبٌرة من  كنٌدٌاب

طوال الموسم وقد وجد جدٌدة الى الشجٌرات االخرى حٌث تنبت وتسبب اصابات  البكتٌرٌا

االغصان المصابة ثم تنبت بسهولة فً  ققوشتكمن فترة الشتاء فً  البكنٌدٌابعض الباحثٌن ان 

 االصابة االولٌة .  حداثالالموسم المقبل 

 : المقاومة 

والتخلص منها بالحرق حٌث  تقلٌم االفرع التً تحمل الثمار المصابة ) المومٌاء ( -1

 تحوي الثمار االسكٌة وهً مصدر االصابة االولٌة فً الموسم المقبل .

ازالة االدغال التاحة الفرصة للتهوٌة الجٌدة وتقلٌل الرطوبة النها تعمل على زٌادة  -5

 فرص االصابة بالمرض .

 –ٌثٌن م رش الشجٌرات فً اوابل الربٌع بعد تكوٌن االوراق بحوالً اسبوع بمركب دا -3

غم /غالون ماء على ان ٌعاد الرش قبل االزهار ثم مرة ثانٌة بعد  11بمعدل  52

 االزهار بحوالً اسبوعٌن .

 تربٌة االصناف المقاومة .  -5

 

 

 

Disease cycle of grape black rot 
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Black rot lesions on grape leaf. 

 

 

Damages on fruits 
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 :   Root Knotمرض تعقد الجذور النٌماتودي فً العنب 

 الزجاجٌة البٌوت فً النامٌة الخٌار نباتات على بإنكلترا مرة ألول م1522 عام المرض اكتشف

 .  Berkeley العالم قبل من

 ٌشتد ظهور المرض فً االراضً الرملٌة الخفٌفة .

 

 : االعراض

هٌبة تقزم النباتات المصابة وتأخذ االوراق  الكرمة تظهر عالمات المرض علىضعف وتقزم  

اللون االخضر الباهت ومن اهم عالمات المرض تكون عقد ممٌزة فً مناطق االصابة وٌصبح 

الجذر الصولجانً الشكل ذو مظهر خشن جذٌرات عدٌدة من سطح العقدة وٌتكون منا مجموع 

  جذري شجٌري كثٌف.

 

 : المسبب المرضً
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تتمٌز    aincognit  Meloidogyne  ,javanica .M تودا ٌتسبب المرض عن النٌما 

 الذكور عن االناث بأنها دودٌة الشكل اما االناث فأنها كمثرٌه الشكل.

 

 

 دورة المرض : 

 تحتوي العابل جذور فً كلٌا   او جزبٌا   ٌنغمس جٌالتٌنٌة كتل فً البٌض النٌماتودا انثى تضع

 بعد البٌض ٌتكشف. نفسه االنثى جسم من حجما   اكبر وتكون بٌضة 1111 من اكثر الكتل

 البٌضة غشاء داخل ملتفه واضح رمح ذات ٌرقة عن البٌضة داخل وضعة من قلٌلة ساعات

 الٌرقً الطور ٌرقات ٌخرج ثم البٌضة داخل االول االنسالخ وٌحدث االول الٌرقً الطور وهو

 بواسطة الجذور الى تنجذب ثم للتغذٌة جذور عن باحثة التربة فً وتتحرك البٌضة من الثانً

 خالٌا بٌن وتتحرك العابل لجذور النامٌة القمة الٌرقات تخترق الجذر ٌفرزها التً المواد بعض

 فً النٌماتودا جسم وبقٌة الخشب أوعٌة من قرٌب الرأس ٌكون بحٌث النهاٌة فً وتستقر الجذر

 حجم زٌادة الى النٌماتودا أفرازات وتؤدي الرمح بواسطة الخلوي الجدار وتخترق القشرة منطقة

 مدمج او) Gaint cells العمالقة الخالٌا وتكوٌن كلٌبرٌس منطقة فً الخالٌا انقسام ومعدل

 مما الٌرقة رأس حول Hyperplasia الخالٌا عدد فً زٌادة ٌحدث كما( Syncytia خالوي

 االنسالخ ٌحدث ثم الثالث الٌرقً الطور وتكوٌن الثانً االنسالخ وٌتم واضحة عقد تكوٌن ٌسبب

 .االناث عن الذكور تمٌٌز فٌه ٌمكن والذي الرابع الٌرقً الطور وتكوٌن الثالث

 االناث أما حرا   وٌكون التربة الى الذكر منه ٌخرج والذي واألخٌر الرابع االنسالخ وٌحدث

 على ٌوما   52 مدة فً الحٌاة دورة وتتم جدٌد من البٌض وتضع الشكل وكمثرٌه ناضجة فتصبح

 أقل حرارة درجة على النضج مرحلة الى الوصول فً االناث تفشل ولكن م  52 حرارة درجة

 تنتشر ولكنها الحركة على محدودة قدرة الجذور تعقد ولنٌماتودا م  32 من اكثر أو م  11 من

 عن أو المنقولة التربة أو الزراعٌة باألدوات العالقة التربة طرٌق عن او الري ماء بواسطة

 .المصابة الشتالت أو التقاوي طرٌق

 

 :  المقاومة

العنب الضعٌفة والمعمرة عند اشتداد االصابة ومعاملة التربة باستخدام  ازالة كرمات -1

  Ethylene dibromide (EDB)المبٌدات النٌماتودٌة ومنها ثانً برومٌد االثٌلٌن  

بمعدل   D.D mixtureدي  –لتر/دونم كما ٌستعمل مخلوط دي  52 – 35بمعدل من 

 لتر/دونم مع ترك االرض بورا وحرثها عدة مرات صٌفا . 11 – 5من 

 التطعٌم على االصول المقاومة لنٌماتودا تعقد الجذور .  -5
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Root knot life cycle 
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 Grape vine fan leaf disease مرض الورقة المروحٌة فً العنب

 ٌعد من اهم االمراض الفٌروسٌة التً تصٌب العنب وٌسبب خسابر جسٌمة للمحصول . 

ٌظهر تقزم شدٌد فً النموات الحدٌثة فً بداٌة الموسم وتفشل سالمٌاتها فً  االعراض :

االستطالة اما النموات المتكونة بعد ذلك فٌكون مظهرها متعرجا وتكون البراعم على العقد 

ة الحجم. قابمة   وتصبح حافة النصل مسننة تسنٌنا عمٌقا. وقمة متضخمة واالوراق صغٌر

والعرق  الجانبٌةالسلٌمة والزاوٌة بٌن العروق  باألوراقالنصل مدببة واكثر طوال مقارنة 

الوسطً حاد خاصة عند منطقة خروج العروق الربٌسٌة من قاعدة الورقة وٌعطً هذا المظهر 

النصف مقفولة ومن هذا اشتق اسم المرض . ٌقل عدد  الورقة المصابة شكل المروحة الٌدوٌة

 الثمار فً النباتات المصابة وتتباٌن  الحبات فً الحجم بٌن صغٌرة وكبٌرة 

 المسبب :

   Grape vine fan leaf virusٌتسبب المرض عن فاٌروس الورقة المروحٌة فً العنب 

عشبٌة . وجد الفاٌروس فً حبوب وٌنتقل الفاٌروس مٌكانٌكٌا  بالعصارة الى بعض النباتات ال

انتقال الفاٌروس عن طرٌق بذور الزربٌح كما ٌنتقل  وسجللقاح ثالثة اصناف من العنب  

للفاٌروس  الممٌتة الحرارة درجة   index iphinemaXالفاٌروس بواسطة النٌماتودا الخنجرٌه 

 .ا  ٌوم  invitro 51-15ومدة التعمٌر 110111-1الى211-1 النهابٌةونقطة التخفٌف 01-05

  نانومٌتر30والفاٌروس كروي الشكل ٌبلغ متوسط قطره 

 المقاومه: 

  الفاٌروس.خالٌة من  العقلالمستخدمة فً التكاثر ٌجب ان تكون االجزاء الخضرٌة-1

  .تجنب الزراعة فً تربة ملوثة بالنٌماتودا-5

ٌوم الى منع ظهور 56ٌة لمدة ومؤ 35ادت المعاملة الحرارٌة لعقل العنب على درجة حرارة -3

 .% 70-93االعراض على المجموع الخضري للعقل المستخدمة للتكاثر بنسبة تتراوح بٌن 

فرض حجر زراعً كمركً وذلك لمنع دخول العقل المستخدمة فً التكاثر اال بعد التأكد -5

  .المرضبتماما من خلوها من االصابة 
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 chlorosisمرض اصفرار العنب 

ن الكلوروفٌل وتظهر ٌٌرجع المرض الى نقص عنصر الحدٌد الذي له اهمٌه كبٌره فً تكو

رٌة )الكلسٌة(وعند زٌاده الفوسفات فً التربة كما فً ٌاعراض نقص الحدٌد فً االراضً الج

 الترب الحامضٌة

وراق الحدٌثة مع احتفاظ تظهر عالمات نقص الحدٌد بشكل اصفرار بٌن عروق اال-االعراض:

 العروق الربٌسٌة للورقة باللون االخضر وٌعقب ذلك حدوث تقزم شدٌد فً نمو النباتات.

فً الترب الكلسٌة تتحول مركبات الحدٌد القابل لالمتصاص)حدٌدوز(الى مركبات   -:لمسببا

ر قابله حدٌد غٌر قابله لالمتصاص)حدٌدٌك(وفً الترب الحامضٌة ٌكون الحدٌد فً صورة غٌ

 لالمتصاص وذلك لتكون فوسفات الحدٌد.

مجموع الخضري للكورمات المصابة بكبرٌتات الٌمكن عالج نقص الحدٌد برش  -:المقاومة

فال ٌنصح بأضافة كبرٌتات الحدٌدوز الى التربة القلوٌة  ذلك لسرعه 1-2%الحدٌدوز بتركٌز 

ة للحدٌد منها بكبات الخالتحلله فً التربة وفً االراضً الحامضٌة ٌنصح بأستعمال مر

EDTA))Ethylene diamine tetra aceticacid   وتعرف تجارٌا بأسم versene وٌكون

 اكثر نفعا وثباتا فً التربة الحامضٌة من التربة القلوٌة. Fe-EDTAالمركب 

 لكونهٌكون اكثر ثباتا وبالنسبة  الذيFe-EDTA-OH اما فً الترب القلوٌة ٌنصح بأستعمال 

 مكلفا فٌقتصر استعماله على المحاصٌل ذات الدخل المرتفع مثل الحمضٌات 

 

         

 

 

 

 


